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Událost týdne: 

Dne 11. ledna začalo druhé kolo prezidentských voleb v Chorvatsku. Do druhého kola volby se probojovali 

dosavadní hlava státu, právník a skladatel Ivo Josipovid a diplomatka Kolinda Grabar Kitarovidová.  

Dne 12. ledna zveřejnila volební komise výsledky voleb po sečtení 99 % volebních středisek. Prezidentkou 

Chorvatska se stala Kolinda Grabarová, která získala 50,4 % hlasů. Zatímco v prvním kole přišlo 47 % voličů,  

ve druhém kole jich hlasovalo 59 %.  

5. ledna zveřejnil polský týdeníku Wprost zprávu, že současný předseda polského Sejmu Radoslaw Sikorski, 

ještě jako ministr zahraničí, zaplatil za kontrolu a překlady svých projevů v angličtině na čtvrt milionu zlotých  

(v přepočtu přes půldruhého milionu korun).  

6. ledna bylo napadeno hackerským útokem francouzské ministerstvo obrany. K útoku se přihlásila skupina 

Anonymous. Jejím cílem prý bylo pomstít ekologického aktivistu, který zemřel v loňském roce při střetu  

s policisty.  

7. ledna skončila v Polsku protestní akce lékařů, kteří od Nového roku nechali svá zdravotnická pracoviště 

uzavřená. Důvodem byl spor obvodních doktorů s ministerstvem zdravotnictví. Praktičtí lékaři protestovali 

proti novým pravidlům, podle kterých mají věnovat více času diagnóze rakoviny. Nakonec se s ministerstvem 

zdravotnictví po celonočním jednání dohodli.  

8. ledna řekl zmocněnec ukrajinského prezidenta pro Krym a jeden z vůdců krymských Tatarů Mustafa 

Džemiljov, že teroristické útoky v Paříži mají možná na svědomí lidé napojení na Moskvu. Nemá o tom sice 

žádné přímé důkazy, ale domnívá se, že situace hraje do karet Rusku, které má zcela jistě zájem odvrátit 

pozornost francouzské zahraniční politiky od Ukrajiny a zejména Ruska a vyvolat rozkol uvnitř Evropské unie.   

9. ledna vydala německá Bertelsmannova nadace studii, která popisuje náladu v německé společnosti. Podle 

studie vnímá islám jako hrozbu téměř 60 procent nemuslimských Němců. Nejsilněji odmítají islám v zemích 

bývalého Východního Německa, zejména v Sasku. Autoři studie poukazují na skutečnost, že odmítavý postoj k 

muslimské menšině je velký i mezi vzdělanými lidmi, každý druhý má k islámu vážné výhrady.  

10. ledna zaslalo ruské ministerstvo zahraniční nótu do Německa, aby němečtí představitelé vysvětlili 

okolnosti, za kterých ukrajinských premiér Arsenij Jaceňuk tento týden v Německu mluvil o sovětském vpádu 

na Ukrajinu a do Německa za druhé světové války. Ukrajinský premiér v Berlíně prohlásil, že současná ruská 

agrese vůči Ukrajině je útokem na světový řád a že všichni máme ještě v živé paměti vpád Sovětského svazu  

na Ukrajinu a do Německa. 

12. ledna se dohodli ministři zahraničních věcí 11 zemí v Paříži, že evropské země by měly více spolupracovat 

v oblasti bezpečnosti. Ministři se také dohodli na větší spolupráci svých tajných služeb. Francouzský ministr 

vnitra Bernard Cazeneuve žádá vytvoření efektivnějšího systému sledování džihádistů, kteří se vracejí ze Sýrie  

a Iráku do Francie a radikalizují se přímo ve Francii. 

Telegraficky: 

 Dne 8. ledna navrhla Evropská komise poskytnout další finanční pomoc Ukrajině, jejíž ekonomika je  
na pokraji bankrotu. Země by měla dostat střednědobou půjčku ve výši 1,8 miliardy eur (50,2 miliardy 
Kč).  


